
A consciência sobre como o estudante aprende e 

sobre os estilos de ensino dos professores pode 

auxiliar os docentes no seu desenvolvimento 

didático-pedagógico e, por consequência,  em todo 

o processo de ensino e aprendizagem. Justamente 

por isso, na busca de colaborar para o 

autoconhecimento dos professores e, ao mesmo 

tempo, oferecer informações que correlacionam 

estilos de ensino e aprendizagem, o Núcleo de 

Inovação Pedagógica investiu na realização de 

uma pesquisa longitudinal cujos resultados ajudam 

na formulação de um diagnóstico acerca dos 

estilos de ensino dos professores de graduação e 

pós-graduação lato sensu da ESPM. 

A análise do pré-teste realizado com professores 

de todas as unidades possibilitou observar o nível 

de complexidade que envolve a tradução e 

adaptação de um instrumento que visa captar 

preferências, atitudes, comportamentos, ações, 

modos ou maneiras particulares de como os 

docentes organizam e realizam o trabalho 

pedagógico, e de como cada um desses itens 

pode contribuir com o desenvolvimento intelectual, 

ético, moral, afetivo e estético de seus estudantes. 

Apesar dessa complexidade, acredita-se que o 

instrumento finalizado para a realização do 

primeiro piloto é bastante completo e será 

extremamente relevante para o aperfeiçoamento 

do processo de ensino e aprendizagem na ESPM. 
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Frente à diversidade de modelos de estilos de 

ensino e de aprendizagem na literatura, fez-se 

opção pelo modelo que espelha o instrumento 

elaborado por Alonso, Gallego, e Honey (1997). 

Para isso, tomaram como ponto de partida os 

resultados dos estudos de Kolb (1976) e 

formularam um questionário intitulado Learning 

Styles Questionaire (LSQ). Em 1992, a professora 

Catalina Alonso fez adaptações no LSQ, para que 

ele se ajustasse ao ambiente educacional. Essa 

versão foi nomeada Cuestionario Honey y Alonso 

sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Em 2013, o 

instrumento-espelho sobre os estilos de ensino foi 

elaborado por Geijo et al, em parceria com a 

mesma equipe autora do CHAEA.

O questionário on-line utilizado neste 

levantamento (Geijo et al, 2013) é composto por 

80 questões assertivas, com alternativas de 

resposta do tipo Likert de dois pontos. Assim o 

respondente é levado a ponderar se concorda 

mais ou menos com as afirmativas elencadas. 

Cada um dos quatro estilos de ensino – aberto, 

formal, estruturado e funcional – é explorado por 

20 questões e, ao final do preenchimento, é 

gerado um gráfico com resultados da distribuição 

percentual de cada estilo de ensino manifestados 

pelo professor. O instrumento foi traduzido do 

espanhol e adaptado ao contexto de ensino e 

aprendizagem da ESPM, sendo validado por um 

pré-teste com professores de todas as unidades.
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